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 أننا إذا سمعنا القرآن أو قرأنا القرآن قد ال نتأثر، قد نقرأ القرآن ونسمع القرآن من بعض :يقول بعضهم

 وال يؤثر فينا، ونسمع القرآن نفس السورة التي قرأت من قراء أخر ونتأثر بها كثيراً، يعني مثلما القراء
 وسمعناها من قراءة اإلمام، هذا يجده كل واحد منا، تتأثر بصوت قارا ،سمعنا الواقعة خالل األيام الماضية

تفسير والتأثير يكون ضعيفا، قراءة كتب الوال تتأثر بصوت أخر، وقد تقرأ القرآن وقد تفهم من خالل 
بخالف ما إذا سمعت القرآن من شخص إذا أوتي صوتاً حسن يتغنى بالقرآن يحسن صوته بالقرآن، فكثير 

هل التأثير للصوت أو : من طالب العلم يشكل عنده مثل هذا االضطراب ومثل هذا االختالف ويسأل وقول
أن يقرأ حسن الصوت أو من دونه، إذا كان التأثير للقرآن، يعني إذا كان التأثير للقرآن فال فرق بين 

 -جل وعال-ن اإلنسان يتأثر بغير كالم اهللا واهللا  كو:فاإلشكال باقي، يعني التأثير للصوت للقرآن، وإذا كان
 السورة من اإلمام أكثر مما استفاده من تفسير قرأت وقد يستفيد بعض الحضور من }فذكر بالقرآن{: يقول

  . أيام الدورة، لكن التذكير يحصل بالقرآن األيام هذه السورة خالل
بالقرآن المؤدى بهذا   أن التأثير والتأثر حصل: مشكل عند كثير من طالب العلم ونقول لهمالسؤالهذا 

الصوت، ليس للصوت تأثير، التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، ولذا أمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا، 
 فالتأثير للقرآن المؤدى ألبي موسى وتأثر -عليه الصالة والسالم-آن واستمع النبي وأمرنا أن نتغنى بالقر

ما أثر في  غير القرآن اً وأثر في الناس لو قرأ كالمجميلبهذا الصوت، بدليل أن الذي قرأ القرآن بصوت 
لى أن التأثير  فدل عير القرآن؛الناس، لو قرأ كالم مهما كان بالغته وفصاحته لن يؤثر في الناس مثل تأث

للقرآن المؤدى بهذا الصوت، والقراء فيهم كثرة، فإذا استمع طالب العلم لجمع من القراء وراء أن واحد منهم 
يلزمهم وليكثر من ن المؤدى بصوته يؤثر فيه أكثر فل القرآ:من بين هؤالء القراء يؤثر فيه أكثر يعني

 وإخالص العمل وإن كان من أهل العلم العالمين استماعه، السيما إذا كان القارئ ممن عرف بصدق النية
تتأثر بالقرآن وأنت  أكثر فأكثر من استماعه،  أذا كان أحد القراء يؤثر فيك:بالقرآن فهو أكثر تأثير، فأقول

 القرآن عالستما هل تبكي مثل تبكي ، قصيدة من القصائدالقارئ لو قرأ هذا :يعني  بهذا الصوت،المؤدي
 على خالف بين أهل العلم في معناه لكن الظاهر ))ليس منا من لم يتغنى بالقرآن((: ديثبصوته ولذا جاء الح

ولحون أهل الفسق  أنه معناه تحسين الصوت، ليس المراد أن يؤديه على لحون األغاني ولحون األعاجم،
م على أن يط الذي يخرج عن حقيقته بزيادة حروف كما يفعله بعض القراء، ولذا يحكم بعض أهل العلوالتمط

 الملحنة من األصوات ومثل هذه ، وهي غير اللحن مبتدعة، مبتدعةنباأللحاالتلحين تلحين القرآن، والقراءة 
 يوجد قراء يمططون وأصواتهم جميلة لكن ما تؤثر :بعض القراء ال أثر لها في القلوب وهذا مجرب، يعني



ألن بعض غير زيادة  من :، بالترتيل يعني-جل وعال-في القلوب، مثلما تؤثر القراءة التي كما أمر اهللا 
القراء يزيد في حروف المد عما قرره أهل العلم لها، وهذه المسألة مشكلة عند كثير من طالب العلم ألنه 

 مؤثر إذاً  التأثير للصوت ليس للقرآن، إذاً النتيجة غير=  قرآن بدون صوت ،مؤثر= صوت + يقول قرآن 
 لكن الواقع غير ذلك فالتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، صبح هذه النتيجة، ت إذا عادلناهم معادلة:يعني

والدليل واضح أنه لو أن هذا الصوت قرأ به غير القرآن ما أثر، يذكر في كتب التراجم أن زرارة بن أوفى 
 ات،وقال سمعها م اإلمام في صالة الصبح فم }فإذ نقر في الناقور{من العباد المشهورين سمع من يقرأ 

 إن سقط يوضع مثل هذا على جدار -رحمه اهللا-ن ك في مثل هذه التصرفات وابن سيريبعض العلماء يشك
 كونه يمثل ما هو بصادق لكن كثير من أهل العلم يثبت التأثير إلى هذا الحدث بالنسبة :فهو صادق وإال يعني

 فالقلب الحي يحصل ]٢١:سورة الحشر[ }َأيتَه خَاشعا متَصدعالَو َأنزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبٍل لَّر{للقرآن ألنه 
كان استشعار لعظمة القرآن إال أنه فيه ضعف في المورود ن منه مثل هذا، لكن ليبس هذا كمال ألن هذا وإ

مع قوة الوارد الذي هو القلب ما حصل   قوة الوارد مع ضعف المورود بيمنا لو حصل قوة المورود:يعني
 يتأثر بالقرآن ويبكي، ولصدر كأزيز - عليه الصالة والسالم -أثر إلى هذا الحد، يحصل تأثير النبي الت

المرجل لكن ما مات وال حصل منه أنه غشي وال لصحابته الكرام لكن إذا حصل ممن جاء بعدهم ال شك أن 
األمور لكن ال اإلشكال األكبر هذا عالمة استشعار لعظمة القرآن وتأثر بالقرآن لكن القلب ما يتحمل مثل هذه 

 يعني كم قرأنا وكم سمعنا ؛حينما يكون استشعار الوارث فيه ضعف مع ضعف الموروث وال يحصل شيء
فإذا نقر في {الذي مات في الصالة، أو مرة يسمع   مثالً زرارة بن نوفل هذا:ل القائلفإذ نقر في الناقور، يقو

 لكن هذا ، ال سمعها مراراً وقرأها مراراً:معها في عمره، نقول ما قرأها في عمره وال س:، يعني}الناقور
 ووصل  إن اإليمان ال يزيد وال ينقص، لكن إذا زاد اإليمان في وقت من األوقات:يجري على قول من يقول

بيتأثر وتسمعون في األوقات   ال شك أنه-جل وعال-شعر فيه هذا الكالم السقيم، كما قال اهللا إلى حد يست
 العشر األخر من رمضان الناس اإللهي ما بين األوقات التي ترجى فيها اإلجابة، وقت النزول الرسمية

د وينقص عن ترتفع وتنخفض، يزيدرجة اإليمان   لكن إذا انتهى رمضان خالص ألن كثيرايقومون يتأثرون
علماء يشكك في بعض ال.......... .من التأثر عن الزيادة ماال يحصل فيه عند النقص، المسلم فيحصل فيه

 :أهون من الورع شيئاًأيت ما ر:  يقولسنان أبيث من مقامه، حسان بن دحصول مثل هذا األمور وكل يتح
ما قطع أعناق العباد والزهاد ": ما في شيء أسهل من الورع، وسفيان يقول ))دع ما يريبك إلى ما ال يريبك((

ئمة في الزهد والورع، حسان بن أبي ثابت األ من هوو سفيان الثوري ، عجزوا عن الزهد والورع"إال الورع
على هذا بالنسبة لباقي الناس فله هو لكن  ؛ ألنه سهل عليه هو يسره اهللا" ما رأيت شيئاً أهو على الورع":يقول

اإلنسان السكر عالجه   في المقاييس الدنيوية يقول: يعني، في أمور الدنيا مثالً:كل يتحدث من مقامه، يعني
 ال تأكل كثير وامشي كثير، هل هذا سهل على : األخوان سهل، أمسك يدك وأطلق رجلك، يعنيسهل ترى يا

وفيما يثير هذا  هذا المرض زادة رغته في األكل،ب من ابتلي: يعني ، هذا ليس بسهل؟المرضى المساكين
على كل  ه،يمكن من األصل هذا ال يحب األكل يحب المشي من أصللكن اإلنسان من مقامه يتحدث  المرض،

  . - واهللا المستعان -اإلنسان أن يهتم بكتاب اهللا سيما ما يتعلق بالقرآن على حال مثل هذه األمور ال



  .  إلى ما نستطيع اإلجابة عليه من األسئلةعبعد ذلك نرجونكمل تفسير السورة 
نـزه بـسم   فسبح  : يقول المؤلف} ربك العظيم  سمافسبح ب { :-جل وعال -في أخر الدر س الماضي في قوله        

أول  لة مـن م بينما لو نظرنا إليها في البـس .ألفزائد والذي معه الكتاب حتى في المصحف قراءة باسم فيها   
وهنا كتبـت    ثماني وجدناها بدون ألف،   ال يختص هذا بالرسم الع    :  العادية يعني  الكتاباتالقرآن إلى أخره وفي     

 ؟ا كتبت باأللف هنا ولم تكتب باأللف في البسملة         أخر السورة لماذ   ذلك في وك ،} ربك العظيم  فسبح باسم {،بألف
ـ تكتب باستمرار كل ما كتب شيء صدر      ألن البسملة تكثر كتابتها      فحذفت هـذه    }بسم اهللا الرحمن الرحيم   { ب

لف تخفيفاً وهو ألف وصل يعني حذفت الباء ال بد من كتابتها، لكنها تكتب كما تنطق تخفيفاً وهنا ما تتكـرر   األ
يقـول المؤلـف اسـم زاده     اسم زائدة :ولذا تكتب على األصل باأللف، هناك باألمس قالوا      ،  يالمثل هذه إال قل   

 -جـل وعـال   -ال يليق بـه      الحسنى عما     أسمائه  تنزه -جل وعال - ألنه كما ينزه الرب      ،وقررنا أنها بزائدة  
ـ     ، للمضاف ومضاف إليه،   للمتضايفين وصف تابع    :العظيم إعرابها  لمـضاف   مـن ا   لتابع للمتـضايفين وك

  فهل هو وصف للمضاف أو للمضاف إليه؟  ،والمضاف إليه مجرور، كل منهما مجرور، والوصف مجرور
ــضايفين هــل ي ــابع للمت ــهيعنــي الت ــابع للمــضاف أو للمــضاف إلي ــا ؟ كــون ت ــول مــررت كم تق

ولى بالوصف   أن المتحدث عنه الغالم وليس بزيد، قلنا أنه األ         : وإذا قلنا  هذا وجه ........................بغالم
ويبقـى  {: -جل وعـال  -مراد، وإذا جاء في قوله      لكن ليست هناك قاعدة مضطردة والسياق هو الذي يحدد ال         

وفـي الثانيـة      األولى وصل المضاف،   اآليةفي   } ربك ذي  تبارك اسم {:  وقال في آخر السورة    } ذو وجه ربك 
ذا اختلف إعراب المضاف صار مرفوعاً      ، إال إذا كان اإلعراب بالحروف ما في إشكال وإ         التابع للمضاف إليه  

المـضاف  كن إذا كـان اإلعـراب بالحركـات و    والمضاف إليه بالطبع مجرور انتهى اإلشكال، ل ،أو منصوباً 
  . والمضاف إليه كالهما مجروران

 : الطويـَل إذا قلنـا  ؟ ها؟الطويَل أو الطويِل: تقول"  ضربت غالب يزيد " "يزيدضربت غالب    " :يعني لو قلت  
المـضاف إليـه، وإن كـان        فإنه وصف ليزيـد       الطويلٍِ :صف للغالم المضروب ألنه مفعول، وإذا قلنا      أنه و 

إذا :  يعنـي  ؟ أو للرب  لالسمالعظيم وصف   } فسبح باسم ربك  {حة لكن وصفه يجر بالكسرة، وهنا     مجروراً بالفت 
 }تبارك اسم ربـك ذي    { :ةواآلية الثالث  } ربك ذو  ويبقى وجه { في اآلية األولى     :اوقلن الرحمن   استحضرنا آيتي 

سنا على آية الرحمن للمـضاف      قإذا  يعني    نعم؟ ؟فالوصف لالسم وإال للرب   فالسم إذا كان مضاف إلى الرب       
االسم، والمسمى، وهل االسم عين المـسمى أو         ومسألة   فهو وصف للمضاف إليه،   } تبارك اسم ربك ذي   {إليه،
 الرب فالوصف للرب ال لالسم، لكـن إذا  سم وأضيف إلىوجد اال يطول الكالم فيها، لكن هنا إذا      مسألة ؟غيره

 الوجه للرب فالوصف يكون للوجه ألنه أخص، وهنا اإلضافة إضافة االسم للـرب فالـذي يـستحق                أضيف  
هنا إذا قلنا أن هذه الغية نظير ما جاء في سورة الـرحمن فـي آخـر سـورة           الوصف االسم أو الرب؟ نعم      

 وتشكل بعض الناس في إعرابه ما يدري فتحتاج          ترى هذه مسائل دقيقة    ، أن العظيم وصف للرب    :الرحمن قلنا 
مثل هذا ال، السياق هو الذي يحدد،        يضبط   ناللغوييس هناك قاعدة أو ضابط عند       يسيما أنه ل  ال انتباهإلى مزيد   

 في إشكال، كمـا فـي أيتـي    وقلنا إذا كان اإلعراب بالحروف واختلف إعراب المضاف عن المضاف إليه ما  
هنا تقـف حـائر إال إذا كنـت    " مررت بغالم زيد الفاضٍل" الموقع، ومثل  رحمن، لكن اإلشكال في مثل هذا     ال



 مثل هذه    لك في   ينتهي اإلشكال لكن متى    ،تعرف الغالم وتعرف زيد، وأن أحدهما فاضل والثاني ليس بفاضل         
جـل  -د هذا يقول المؤلف فـي قولـه   ف عليها ألن أكثرها ال حقيقة له وال واقع له، ثم بعما يمكن تق،  األمثلة
 لو تعلمون   وإنه لقسم {:  ألنه قال  ؟، لماذا ال زائدة  ،فال أقسم ال زائدة    : يقول } بمواقع النجوم  فال أقسم { -وعال
في   أن ال نافية ما    : وقلنا }فال أقسم { : لما قال  ه قسم  اآلن اآلية األولى لو قلنا أن ال نافية، لقلنا أنه ما في            }عظيم
 ، هـل ضاً إثبات أنه قسم ومؤكد وموصوف بأنه عظيم قسم عظيم أي      }وإنه لقسم { :-جل وعال -ه  لكن قول قسم  

ال ناهيـة    لو قلنا : يعني }وإنه لقسم {: ثم قال  ،}فال أقسم {: يقول -جل وعال - ألن اهللا    ؟في قسم وإال ما في قسم     
ا ال على مقدر، إذا قدرنا نفينا شـيء         اللهم إال إذا سلطن    ،قلنا هذا تناقض    أنه ال قسم   : ال نافية للقسم وقلنا    ،نافية

 ،جوم أو فال أقسم بمواقع النجوم، وأقسم بذاتي أو نفسي وإنه لقسم إلى أخـره              مضمر ثم أثبتنا القسم بمواقع الن     
هل األسلوب يدل علـى أنـه    ]١٥:سورة طـه[ }َأكَاد ُأخْفيها{ : في الساعة-جل وعال-  كما قيل في قوله :يعني

 يدل على أنه أخفاها أو لم يخفها؟ لعله لم يخفها، لكن النصوص كلها،              }أكاد أخفيها { ؟؟ نعم أخفاها أو لم يخفها   
 ولو محمد يعرف متـى تقـوم        ليرجبحد ولو   هل فيها ما يدل على أن أ       النصوص القطعية من الكتاب والسنة    

ـ   أبداً ما يمكن إذاً أ خفاها، فكيف قال أكاد أخفيها احتيج ألن يقال أكاد أخف      ؟الساعة ة يها حتى عن نفـسي مبالغ
 تنـاقض لكـن   }وإنه لقسم{ :هل هذا قسم؟ إذا قلنا نفي قلنا مع قوله     } فال أقسم {:في اإلخفاء، وهنا حينما يقول    

 زيادة في التوكيـد قـسم ومؤكـد بـالم           :يعني} فال أقسم {،في قراءة الحسن   ال زائدة، ال زائدة   : المؤلف قال 
 :أللف التي بين ال والقاف مو وضعها، تؤثر وإال ما تـؤثر، يعنـي             طيب ا }  بمواقع النجوم  فال أقسم {،التوكيد

نعم له نظيـر فـي     ألف واحد حمزة فقط،      }فال أقسم {: وفي قول الحسن بقراءة الحسن     عندنا ألفين وفي قوله،   
ا عذِّبنَّـه عـذَاب  ُأل{ :ا في الكلمة، في قصة الهدهد مع سليمان في سـورة النمـل  لهالقرآن إدخال ألف ال محل     

 اآلية واحد وعشرين، صفحة ثالثة وثمان وسبعين فـي المـصحف، اآليـة واحـد                 ]٢١:سورة النمل [ }شَديدا
   ها ؟في  في ألف زائدة بين الهمزة وبين الدال؟ في وإال ما}ألعذبنه عذاباً شديداً{ وعشرين

  :........... طالب
   في؟  ما،أو ألذبحنه ها أو ألذبحنه

  :............... طالب
ألن فيه الم آل أذبحنه أو فظة على مقتضى قواعدنا لقلنا لو قرأنا الل:في أو ألذبحنه، يعني ما: د اإلخوان قالأح

فتكون هذا الهمزة  بدل فآل أقسم، :ألف وبعدها ألف، وهنا يمشي على قراءة الحسن فال أقسم فال اقسم، يعني
ما معاهم كتب ما يستطيعون يتابعونا مع أنه في ، المشكلة إلي  في أو ألذبحنهزيدتهذه األلف زائدة مثل ما 

  ؟وايش كتبت هذا في القرآن نفسه،  مامصحف
  :............... طالب
 الرسم الذي اتفق عليه الصحابة ال :يعني ال تكتب زائدة ال تكتب هي زائدة في الرسم ألنها ال تنطق الال

 أنا جبت هذا من باب التنظير مافش عليه كالميجوز تغييره بحال، وإن خالف مقتضى اللغة العربية، لكن ال
 القسم المؤكد،ثبت  الحسن يقرأ فال اقسم ي}فال أقسم{ : ألنه يقول شوفو،لما معنا، من باب التنظير لما معنا

هذه كلها زائدة، واألصل سأقسم مواقع النجوم، كل ألف  فسر قال اللمشو أضعها اكيف األلف الموجودة 



 : همزة وتكون ألف وعليهام الأن نقول الم ألف زائدة نقول ألف فقط زائدة وتبقى نبدالً م" :والحسن يقول
ذي ، الرسم القرآني الرسم العثماني فيه كثير من المخالفات من الرسم اإلمالئي ال نظير أو ألذبحنه}فال أقسم{

  .تعودنا عليه، أمور كثيرة جداً
 أن الم زائدة كما قال المؤلف :ل حال له قسم سواء قلنا وعلى ك}بمواقع النجوم{ ،ال زائدة: فال أقسم: يقول

ومعلوم معلوم أن الزيادة بمعنى الزيادة التي ال معنى لها وال موقع لها هذا القرآن مصون عنها، مصون عن 
ى الزيادة بعض لكن ايش معن ]٩:سورة الحجر[}ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحافظُون{الزيادة والنقصان،

 صلة، ما يقول زائدة صلة تشبيه لها بصلة الموصول الذي ال محل لها من اإلعراب، :لويتأدب ويقالمفسرين 
  . للتأكيد مثالًوإال قد تكون زيادة الحرف من باب الزيادة في المعنى 

 } لو تعلمون عظيموإنه لقسم{ تدل الزيادة في قوله فيما بعد.زائدة بمواقع النجوم: ، ال يقول}فال أقسم{
 فرق من حيث المعنى؟ هما الفرق بينهما، في؟ }منعك أ ال تسجد ما{ و } أن تسجدمنعكما { :مالفرق بين قوله

دققت في  ما كفاهم القصة بعمومها لكنأنت لماذا تقول ما في فرق؟ ألنك تعرف أن المعنى متخمن في ذهنك 
 -ال-ل أرة في ذهنك لكن الفرق، ليش وجدت هذه  القصة ومعناها وظاه كيف يمكن أن نستصحباأللفاظ،

 إدخال النافي في : موضع أخر؟ زيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى لكن الحروف يعنيوفقدت في
أنت تعرفون أن هذا الدرس أخر مشكلة من حيث المعنى، إذا قررنا أنه بفعل نافذ فيكون خالف الواقع، 

  إن بغيتما األمور وإال تنتهي لها نظائر كثيرة جداً وفي كل علم من العلومالدروس لو بدنا نسترسل في هذ
ودنا نكمل السورة على أي وجه، فالمقصود أنه قسم  المستطرد ألن آخر درس  نرجو من لكنأمثله جدا

ال  أن : وقلنا}فآل أقسم{ : أو قلنا،}فال أقسم{ مثلما قرأ الحسن :حاصل ومؤكد، قسم حاصل ومؤكد سواء قلنا
:  بعضهم، من الواقع الموجود، يقولررق أضمرنا شيء منفي بال وأثبتنا القسم، كما :زائدة كما قال المؤلف

 معروفُ أن : يعني.بمساقطها لغروبها:  يقول}بمواقع النجوم{بمساقطها لبرودها، بمساقطها لبرودها، 
 : يعني،لفظ بمواقع النجومالوقوع هو السقوط، إذا قيل وقع شيء على األرض معناه سقط فهو فسر ال

 تنزيل :إن مواقع النجوم المراد به: بمساقطها للغروبها، وهذا ما في إشكال من حيث اللفظ، ومنهم من يقول
من أجل أن  القرآن منجماً، ويسمى هذا النزول المنجم المفرق للحكمة اإللهية ن ما ينزل م:القرآن يعني

يعابه، من أجل أن يستوعب ينزل منجماً وقد نزل منجماً مفرقاً است وعب ألنه لو نزل جملة واحدة لصعبيست
مفرقة ال فريق األشياء، واإلتيان بها نجم، تفريق تنها م النجوم كل وحد  هذه،على حسب الوقائع والحوادث

 نجوم البيع بالتقسيط، أو ؟ويش معنى نجوم الكتابة دفعة واحدة كل واحد منها يسمى نجم كنجوم الكتابة مثالً
 ونجوم الكتابة كل دفعة يدفعها المكاتب ، تشتري سيارة بملغ كذا تدفع كل شهر كذا، كل قسط يمسى نجم:عنيي

مسى نجم، وجمع أو آيتين أو خمس أو أقل أو أكثر يوهنا كل دفعة من القرآن أية  نجوم الكتابة نجم، يسمونهم
 الذي يرجح هذا }وإنه لقسم لو تعلمون عظيم{ ،فيكون اإلقسام حينئذ بالقرآن الذي نزل منجماً.......... .هذه

لو كنت من ذوي  : القسم بها لو تعلمون عظيم، يعني:القول ما سيأتي بعد في الحديث عن القرآن، وإنه أي
 وهداية للمسافرين، ،، ألنه إن كان قسم بمواقع النجوم التي خلفت زينة للسماءالعلم لعلمتم عظم هذا القسم

 ال شك أن هذه مما خفي علينا، ايش معنى }لو تعلمون{ : بمواقعها فقولها كان قسموماً للشياطين، إنورج



: وإال اإلشارة في قوله بمواقعها، هذا ال شك أنه خفي علينا هو القسم بالنجوم القسم ، مامواقع النجوم يقسم بها
 شك أننا لن نستطيع أن نحيدمنجماً فال  القرآن الذي نزلهو  وإذا كان القسم بمواقع النجوم الذي }لو تعلمون{

مواقع، ق والقرآن، بقدر هذا الكتاب الذي أقسم به، وجاء القسم والقرآن في المواضع، وجاء القرآن بالقسم في 
اإلنسان أكثر علم إذ  وكل ما كان تم هذا القسمم لو كنتم من ذوي العلم لعل: يعني،}تعلمون وإنه لقسم لو{

 ألنه كالم اهللا وفضله على سائر الكالم ؟زداد عظمة القرآن في قلبه لماذابانت عظمة هذا الكتاب في قلبه، ت
 كما يقول المؤلف المدون بين الدفتين المنزل من إنه المتلوا عليكم ،}إنه لقرآن كريم{كفضل اهللا على خلقه، 

-منه  ]٦:سورة التوبة[}ه حتَّى يسمع كَالَم اللّفََأجِره{ الذي تكلم به بحرف وصوت يسمع-جل وعال-قبل اهللا 
 كما في سورة الحاقة ، ومرة إلى محمد، بد ألنه هو الذي تكلم به إبتدا وإن وصل مرة إلى جبريل-جل وعال

 يمكن أن يصدر هل الكالم واحد، الكالم الواحد هسورة التكوير نسب إلى جبريل، لكن نسب إلى محمد، وفي
 ،ونسب إلى جبريل كذلك بلفظ الرسالة} لقول رسول{لة ونسب إلى محمد بنص الرسا،  مستحيل؟من اثنين

 إنه المتلوا ،مما يدل على أنه من مرسل إلى رسول، والكالم حقيقة ينسب إلى من قاله ابتداء ال من قاله مبلغاً
بالكلم،  هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنهما خاطب الرحمن ،عليكم لقرآن كريم، قرآن كريم هذا الكتاب

جل - يعني أنت تكلم اهللا ،وية من مسجدك أو في بيتك أو أي مكان تخلوا فيه بهذا الكتاباس في ز تجل:يعني
 وجملة مؤكدة }لقرآن كريم{ وهو ويأمرك وينهاك مباشرة بهذا الكتاب، وأي كالم أفضل من كالم اهللا، -وعال

 لكن ال يمكن ،بالمبتدأتأكيد تقترن حلقة، األصل أنها الم لتي يسمونها ها؟ الالم األيش المزبأن واالم، الالم ا
 إلى الخبر، إنه المتلوا عليكم لقرآن كريم، كريم من كل وجه، يعني خوذ حلقوها وأخروهامؤكدان فزيتواال أن 
الداعية   كل يأخذ من القرآن بال حد، العالم يأخذ، الفقيه يأخذ،،لحده بال حد، وأي كرم يصل إلى هذا امن

 إلى غير ذلك ممن ال يحاط به، فهذه أعلى أنواع ،يأخذوي المرضى ويعالجهم القاص يأخذ، من يدا يأخذ،
 ألنه المرء بالكرام أي كرم أعظم من هذا، إذا كان يوصف ،الكرم أن يؤخذ من الشيء ويستفيد منه كل أحد

في  إنه لقرآن كريم، ؟استفاد منه مجموعة من الناس ويش هذا الكرم، فيكف بمن يستفيد منه جميع الثقلين
ابتً وكتب والمراد ن كتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتكتاب مكنون، في كتاب مكنون في كتاب مكتوب، أل

لو تمسي مابين يديك كتاب مثالً ايش معك يا أخي معي كتاب، كتاب ال تريد به نفس به المكتوب يعني 
-جامع لكالم اهللا المنزل على نبيه  الجامع للمسائل العلمية، وهنا المكتوب الالمكتوبمصدر كتبا، وإنما تريد 

إنا نحن {:والنقصان محفوظ من الزيادة مصون :مكنون، يعني ، فالمراد به المكتوب،-عليه الصالة والسالم
بهذا يكفر  منه يكفر بها، ومن نقص منه حرفاً أجمع عليه الصحابة فإنه من زاد فيه حرف ليس }نزلنا الذكر

   .وهو المصحف :يقول هذا مقطوع به ومكنون ومصون،أيضاً فالذي بين الدفتين المصحف 
 في مصحف، : يعني،المصحف في كتاب، أو الكتاب هو المصحف يعني القرآن في كتاب }في كتاب مكنون{

 أن المراد بالكتاب :من يقول أن يزاد فيه أو أن ينقص منه، منهم مكتوب بين دفتين في مجلد مصون من
  .  في اللوح المحفوظ:يعني}مكنونرآن كريم في كتاب أنه لق{ ،المكنون اللوح المحفوظ

 المراد به :، إذا قلنامن األحداث خبر بمعنى النهي إال المطهرون الذين طهروا أنفسهم : يقول}ال يمسه{
مشى عليها المؤلف وإذا قلنا ف عين القرآن في كتاب وهو المصحف، مكنون مصون هذا قول والذي حالمص



 األولعلى القول }ال يسمه إال المطهرون{ المكنون اللوح المحفوظ، بالكتاب لمرادبالقول الثاني وهو أن ا
صلى اهللا  -طاهر، ويؤيده ما جاء في كتاب النبي وعلى ما جرى عليه المؤلف أنه من بني آدم ال يسمه إال 

مس يجوز مس ، وأال يمس القرآن إال طاهر، فال ي))وأال يمس القرآن إال طاهر(( : لعمر بن حزم-عليه وسلم
 : يعني، بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ وال يمسه إال المطهرون:القرآن بغير طهارة، طيب إذا قلنا أن المراد

 على قول األول : يعني؟يدل هذا على المنع من نفس القرآن من غير طهارة هل ،المالئكة، المالئكة مطهرون
 ال يسمه إال المطهرون الذين طهروا أنفسهم من  إال متطهر، وهنانه ال يمس القرآن إال طاهرظاهر أ

 اللوح : المراد به،أن الكتاب المكنون أو قل من المكلفين على قول الثاني هو ، بني آدم:األحداث، والمراد بهم
هل في هذا ما يدل على أنه ال يجوز مس المصحف   من المالئكة،: وال يسمه إال المطهرون يعني،المحفوظ

 نعم القرآن ال يقرآن ال يقرآه جنب، ،ما في داللة على أنه تجب الطهارة : منهم من يقول؟رإال طاهر من البش
 الجمهور لكن يبقى الطهارة من الحدث األصغر، هل تشترط في مس المصحف؟ هذا دوفي حكمه الحائض عن

ي آدم، وأما عن القول بال إشكال، تجب، المراد أنه الكتاب المكنون المصحف، وال يسمه إال المطهرون من بن
 بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ وأال : شيخ اإلسالم يرجح أن المراد؟ وإال ما فيه دليل،القول الثاني ففيه دليل

، حف شخص غير طاهربأنه يجوز بأن يمس المص: يمسه إال المطهرون المالئكة، فهل شيخ اإلسالم يقول
، من اآلية الدليل، وأنه ال يجوز أن يمس يستدل من اآلية ال ؟ باآلية، هاويستدل باآلية يستدل  لماذا؟، ال،نعم

  نعم؟ ، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ والمطهرون هم المالئكة ، من اآلية إال طاهرالقرآن
  :.............. طالب
اب المكنون هو  في أن المراد بالكت- رحمه اهللا -ثانية فائته لكن الكالم على اختيار شيخ اإلسالم المسألة ألن 

 ويستدل بها على أن بني آدم ال يجوز لواحد منهم أن ،اللوح المحفوظ وأنه ال يسمه إال المطهرون المالئكة
إذا منع المالئكة وهم مطهرون في األصل ما يحتاج إلى كالم، ما : يمس المصحف إال طاهر باآلية، يقول

فيمنعون من مسه وهو في اللوح   نعم،حداث،هم مطهرون في األصل، ال تعتريهم األ يحتاجون إلى طهارة
 أن المراد :إذا قلنا ما بنقول :أن يمس المصحف، يعني المحفوظ فمن باب أولى أن يمنع المحدث من بني

 أن : انتهت المسألة ولنا المالئكة وال يمسه إال المطهرون،باللوح المحفوظ بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ
رحمه  -كما قرر شيخ اإلسالم   بأال تمس المصحف،، ممنوع من باب أولىأنت: نمس المصحف ال نقول

  . -اهللا
   ؟، هامنزل من رب العالمين :، تنزيل يقولمنزل من رب العالمين :يعني }تنزيُل{

  :............... طالب
آن  هل يراد به نفس الحروف القر، يأتي مسائل تفصيلية لهذه المسألة ومس المصحف من غير طهارة،إيه

بمعنى أنه ال مانع من أن تمس المصحف من أطراف الورق أو تحمل المصحف من خالف الجلد من خارج 
تحمل المصحف، ومنهم  وال بكيس ، أبداً:ختلفون في هذا، منهم من يقول العلماء ي؟الجلد أو العالقة، أو الكيس

المراد :  ومنهم من يقول،رق ألن هذا كله مصحف، بما فيه الجلد وأطراف الوحفال تمس المص :من يقول
هذا ما مسسته القرآن الذي هو  أو حملت المصحف من جلده ، فإذا مسست أطراف الورق،بالقرآن الحروف



ثبت تبعاً ماال يثبت استقالالً هذه الورقة ي ،يثبت تبعاً ماال يثبت استقالالً كالم اهللا لكن يثبت تبعاً عند أهل العلم
أنت مسست كالم اهللا، ألن هذا تابع لكالم اهللا  ال :ق، فأنت لست مخلوق نقولاألصل أنها مخلوق الحبر مخلو

 ،ثبت تبعاً ماال يثبت استقالالًبت به واألوراق التي كتبت عليه، يوكالم اهللا ما يكون إال بالحروف التي كت
ومجرد عن أي شي  إذا كان المصحف مكتوب كامالً :ع كثيرة يعنيورلمسألة تحتاج إلى، المسألة لها فأحياناً ا

-ابن سعدي   أو تفسير، تفسير الجاللين: ال يجوز مسه، لكن إذا كان مصحف وعلى هامشه تفسير، مثل:قلنا
 تفسير، ؟ الجميع، هل نقول أنك تمس التفسير وال تمس المصحف، ألي بيدك تفسير وإال مصحف-رحمه اهللا

 قد يكون في تفسير مطبوع ما فيه قرآن متميز لكن الحكم إذا كان القرآن متميز مثل ما هنا في برواز ألنه
 ألنك تمس تفسير لكن إذا كان ، في إشكالإنما ممزوج مع الكالم، الكالم القرآن الممزوج مع غيره هذا ما

أن تمس  يطبع من المصحف متميز وعلى هامشه القرآن نقول لكمتميزاً مثل ما حصل في السنوات األخيرة 
  . كن ال تمس القرآنالتفسير وتقرأ في التفسير ل

   حكم المصحف؟ فسير أم حكم الت بالنسبة لتفسير الجاللين الذي بين أيدينا هل يأخذ: يقول
 وأنت تقرأ في تفسيره مهما كان في  أنه تفسيرإشكالال  إذا طبع القرآن ممزوجاً بكالم المفسر هذا اأم

 في اآلونة األخيرة طبعوا ابن كثير على اختصاره، أما إذا كان القرآن مطبوع على جهة االستقالل كما حصل
 طبعوا تفاسير كثيرة حتى البغوي وابن  سعديطبعوا الجاللين وطبعوا ابن ،على كبرههامش المصحف 

 الحكم للغالب، الحكم للغالب، كما يقرر أهل العلم، :الجوزي كلها طبعة على هامش المصحف، هنا يقال
 عد حروف التفسير وحروف القرآن، ير وحروف القرآن،حروف التفسوأشكل هذا على بعض الناس فعد 

وجد الحروف متساوية إلى سورة المزمل، ثم بعد ذلك زادة حروف التفسير قليالً على حروف القرآن فنحلت ف
 ال تقرأ في القرآن من غير طهارة ألنه المسألة هذه، فيجوز أن تقرأ في التفسير على أنك تقرأ في التفسير

ب، يعني ابن السعدي ما في إشكال ألن التفسير أكثر بكثير، ابن كثير يعني من باب أولى أكثر الحكم للغال
تقرأ في القرآن  :، ال نقول من مفردات القرآنألنه أكثر، وهكذا، لكن لو وجدت قرآن على هامشه مفردات،

  . ألن المفردات هذه قليلة
 وتقديره، بحيث ال يتكأ عليه وال ، وتوقيره،ه احترام: من حيث، وبالقرآن،في مسائل كثيرة متعلقة بالمصحف

 وال يكون خلف ، ينبغي أن يكون فوق كل ما يوضع على األرض، وال تمد األرجل إليه،يوضع عليه شيء
الظهر إذا قصد ذلك، وإذا لم يوجد ما يوضع عليه إال األرض فال مانع من أن يوضع على األرض، ال مانع 

 ،ألولى خالف أ،ألولىيصرحون بأن وضعه على األرض خالف ألم من أن يوضع على األرض، وأهل الع
 إذا لم يجد شيء لكن إذ كان عندك مكتبة مثالً وتريد أن ترصها على األرض فأنت  أي ضروريومثل هذا

 حتى قالوا كتب النحو وكتب ؛أعلى هذه الكتب وما قرب من القرآن هو الذي يليه ترتب ال شك أن القرآن في
ون على األرض، ثم يكون فوقها كتب، الكتب التي هي أقرب منها إلى الكتاب والسنة، كذا هي التي تك

، وال يبقى بعض  ويقدر القرآن،يحترم القرآن االعتبار وأن المقصود أن مثل هذه الكتب ينبغي أن تأخذ بعين
ن هذا مكروه، أن  أن يسجد سجدة التالوة تركه منشوراً هكذا، وسجد يصرح أهل العلم بأالناس نراه إذا أراد

 على  وأوراق القرآنيترك القرآن منشور، فضالً عن كون وقد رأيت وسألت عن أنه يقلب، تكون اآليات



أن يبقى منشور والجلد الذي يلي ، أشد بكثير من - نسأل اهللا العافية -األرض والجلد من فوق هذا أشد 
، يعني من بني آدم، وا نفوسهم من األحداث إال المطهرون الذين طهر،خبر بمعنى النهي }ال يمسه{األرض، 

 وقد وجد من -جل وعال- لماذا ال يكون خبر، ألنه ال يجوز الخلف بخبر اهللا خبر بمعنى النهي }ال يمسه{
 أو من األطفال الذين يمسون ، القرآن وهو غير طاهر سوا كان من المكلفين المخالفين، المتساهلينمسي

بغير طهارة ال منعوا ألدى ذلك إلى منعه من حفظه، منعوا من مسه ولو حفظ المصحف المصحف من أجل 
 محضاً، ال تقل ا، ألال تكون خبرخبر بمعنى النهي : هذه قال}ال{ و،أهل العلم يتسامحون في حق الصبيو

فهي خبر لكن خبر محض ألنه وجد من خالف هذا الخبر فعلى هذا يقع الخلف في خبر اهللا وهذا ال يجوز، 
سواء  مع اإلدغام ما في فارق من حيث اللفظ : يعني؟ النهي ولو قلنا ال نهاية ايش يترتب عليه:المراد بها

لم يمسسهم الناهية  ال : لكن لو فككنا اإلدغام لقلنا ال يمسسه إذا قلنا، ناهية أو النافية أو الناهية مع اإلدغام:قلنا
ية، وأما مع اإلدغام فإنه ال يختلف النطق بيمسه ال أن ال ناه :سوء وهنا نقول ال يمسسه إال المطهرون إذا قلنا

 إنا لم نرده : حرك بالضمة لمجانسة حركة الضمير، ولذلك قالوا في قوله:وأن الضمير مرفوع، يعني سميا
مادام وجد اإلدغام فيحرك   لم نردده إليك، لكن:ناللم نرده إليك، لو فككنا اإلدغام لق  حرما إال أناإليك ألن

لم نردها حركنا الحرف : لم نردها لو كانت المصير من المؤنث قال:  ولذا لو قال،سة للضميربحركة مجان
 }إال المطهرون{ دون اإلدغام،المضعف بما يناسب الضمير وهو الفتح، وال يبين الجزم إال في حال الفك 

 وإليه يعود، فيرفع ، يعني منزل من رب العالمين وكالمه منه بدأ}تنزيل{ الذين طهروا أنفسهم من األحداث
في أخر الزمان من الصدور ومن المصاحف وعلى اإلنسان أن يستغل مدة بقائه القرآن ألنه ال يؤمن أن تقوم 

ما في حافظ من األيام ثم إذا القرآن رفع، تأتي إلى المصحف وإذا به كالدفتر ما في كالم، حاول تسترجع 
 أنت في وقت سعة اآلن ،اً وباإلمكان والقدرة موجودةموجود  مادامفائدة، فعلى اإلنسان أن يستكثر منه

آن على  كيف بدك تكسب ثالثة ماليين بمدة يسيرة فالقر،والحرف بعشر حسنات، الختمة بثالثة ماليين حسنة
  . طالب العلم أن يستكثر منه

 وهذا ، قديمة القرآن ويطلق عليه أنه حديث بالنسبة للكتب السابقة} أفبهذا الحديثتنزيل من رب العالمين{
ما {:هو محدث كما جاء في قوله تعالىحديث، وأيضاً حديث باإلطالق العام وهو ما يتحدث به ويتكلم به، و

يعني   الذي هو صفته قديم،-جل وعال-وإن كان كالم اهللا  ]٢:سورة األنبياء[} ذكْرٍ من ربهِم محدثيْأتيهِم من 
 بما ، إذا شاء،ويتكلم متى شاء ، تكلم في القدم في األزل-جل وعال- فاهللا قديم النوع حادث متجدد اآلحاد

 واإلدهان ،متهانون مكذبون : يقول المفسر}أفبهذا الحديث{  مدهنون متهانون مكذبون،}الحديثأفبهذا { شاء،
هنون مما جئت به فيد تتنازل عن شيء : يعني}ودوا لو تدهنوا{والمداهنة كلها التنازل، تعني التنازل 

يتنازلون أيضاً عما بعض ما يصرون عليه، والمداهنة حرام لماذا؟ ألنها تنازل عما أوجب اهللا عليك، تنازل 
 هذا مداهنة بخالف المدارات، المدارات شرعية بينما المداهنات محرمة والفرق بينهما أن ،عما أوجب اهللا

 بد أن  مأمور، بينما المداهنة التركر وال فعل، ارتكاب محظوالمدارات ال يترتب عليها ارتكاب محظور وال 
، لما -عليه الصالة والسالم-لنبي والمدارات ال بد منها، ا} ودوا لو تدهنوا{يترتب عليها شيء من ذلك،

معه في الكالم يعني ودخل انبسط  ، لما دخل أجيب له))بئس أخو العشيرة((: طرق عليه الباب من طرق قال



 ء لكن اإلشكال في المداهنةفي شي اللفظ هذا الذم بئس يعني المدارات ما ذاما عامله معاملة من يستحق ه
 من }قكمزوتجعلون ر{، متهاونون مكذبون : يقول} أنتم مدهنونديثأفبهذا الح{ ،} لو تدهن فيدهنونودوا{

  الرزق األصل فيه المطر الذي ينزل من المساء إلحياء} رزقكموتجعلون{الشكر أنكم تكذبون، المطر أي 
المطر والمقصود به هنا الشكر لماذا؟ ألنه قوبل  و هذا هاألرض ومن عليها، وبه تقوم حياة كل حي، الرزق

كذا وكذا، يقول  مطرنا بنو :بالتكذيب، قوبل بالتكذيب يعني بدالً من أن تقول مطرنا بفضل اهللا ورحمته تقول
 وهو بالحديبية -عليه الصالة والسالم-النبي وأصبح  مطرنا بنو كذا وكذا، : اهللا حيث قلتمأنكم تكذبون بسقيا

أصبح من : -جل وعال- يقول اهللا :-عليه الصالة والسالم-فقال النبي (( ، عقب نزول مطر: يعنيءإثر سما
مطرنا : مطرنا بفضل اهللا ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وإذا قال: عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال

، لكن بعض - نسأل اهللا العافية- فنسبة التأثير إلى الكواكب كفر))مؤمن بالكوكببنو كذا وكذا فهو كافر بي 
الناس يستعمل الباء، يستعمل الباء بدل في، أين أبوك يا فالن بالمسجد، أين أبوك بالمسجد بالعمل بالبيت، 

 مطرنا :يقولون كما ، مطرنا في نو كذا وكذا وفي لظرفية: في المسجد في العمل، وإذا قال:واألصل أن يقول
ابهة بقول الكفار في الوقت الفالني هذا من حيث المعنى ما في إشكال لكن اإلشكال في المشابهة في المش

واالحتمال قائم،لكن إذا خال عن اعتقاد أن النو له أثر إذا كان يعتقد أن المطر من هذا النوع فهذا كفر أكبر 
 والنو سبب هذا أخف من الكفر األكبر -جل وعال-اهللا مخرج عن الملة، لكن إذا كان يعتقد أن المطر من 

عرف عادي  وال ، ألنه جعل النو سبب وهو في الحقيقة ليس بسببٍٍٍ ال شرعي؟لكن مع ذلك هو شرك لماذا
 : يعني تحضيض}فلوال{ مطرنا بنو كذا :، اتخذ ما ليس بسبب سبب وهذا نوع من الشرك، حيث قلتممضطرد

 بلغت الروح وقت النزع الحلقوم الذي هو مجرى الطعام الذي هو الروح صعد إلى  إذا بلغت الروح، إذافهال
فهال يقول فلوال إذا بلغت الحلقوم أي ما في ذكر للروح أن وصلت إلى الحلقوم وسدت المجرى عن النفس 

 معلوم  إذا كان ما يعود إليه الضمير:وال في شيء تقدم يمكن أن يفهم منه أن الضمير يعود إلى الروح نقول
ما في ما يدل على الشمس  ]٣٢:سورة ص[ }حتَّى تَوارتْ بِالْحجابِ{فإنه يجوز يحذفه لدى السامع والمخاطب 

 :سابق، ما في ما يدل على ذلك فيجوز الحذف إذا لم يقع فيه لبس، وهنا إذا بلغت الحلقوم يعنيمالها ذكر 
  . حلقوم مجرى الطعاموالوقت االحتضار، يقصد بذلك الروح في وقت النزع في 

 إلى هذا } الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرونفلوال إذا بلغت{ إليه، طيب حينئذ تنظرونيا حاضري الميت }وأنتم{
 هل تستطيعون بكاملكم أن الميت الذي في النزع هل تستطيعون بما أوتيتم من قوة وكثرة،وذكاء وخبرة،

القرب بالعلم  :المؤلف يقول}  منكم إليهونحن أقرب{: يقولهذا الروح إلى مقرها بعد أن بلغت الحلقوم،تردوا 
وأقرب من   يدني وينزل إلى السماء الدنيا،-جل وعال-اهللا  }منكمونحن أقرب إليه {بالعلم، وليس قرب حسياً 

- هل المراد به الرب } إليه منكمنحن أقرب{حبل الوريد على خالف بين العلماء في آية ق وهذا اآلية التي 
 أو المالئكة الذين يقبضون الروح بأمره مسألة خالفية بين أهل العلم، والسبب في ذلك -جل وعال

 المالئكة الذين وكلوا بقبض :يعني}  منكمونحن أقرب إليه{وهنا }  إليه من حبل الوريدأقربونحن {الضمير
والضمير وإن قرب بجالله وعضمته روحه ملك الموت وأعيانه، ومنهم من يقول أن هذا من آيات الصفات 

إن {كان ضمير جمع إال أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما قرره اإلمام البخاري في تفسير



 يقول المؤلف أي ال تعلمون ذلك، ال تبصرون ما من البصيرة } إليه منكمونحن أقرب{، صحيحة من }أنزلناه
شاهد شيء، ال يبصر شيء ال يبصر المانع أن يكون من البصر، والمشاهدة ألن من يحضر المحتضر ال ي

شيء ال مانع من أن يكون قوله وال تبصرون من البصر الذي هو ملك الموت وال أعوانه، وال ال يبصر 
لخفائه عن األنظار وعن الرؤيا والمشاهدة وأما من البصيرة أيضاً كذلك ال يمكن أن يعلم مثل هذا األمر 

 غير مبعوثين :مجزيين بأن تبعثوا أي } مدينينإن كنتم غير{ابقه  يعني فهال كسالقلوب، فلوال الموضع الثاني
 يعني }مالك يوم الدين{ فلوال إن كنتم غير مدينين المراد بالدين هنا أو بالدين الجزاء، ،على حسب زعمكم

  والجزاء متى يكون؟ يكون بعد البعث، وإذا كانوا منكرون، مجزيين} غير مدينينفلوال إن كنتم{يوم الجزاء، 
 : يعني} غير مدينينفلوال إن كنتم{  وتنكرون الجزاء،،نكرون البعثتنتم البعث فهم منكرون الجزاء، فإذا ك

، غير مبعوثين على حد زعمكم :غير مجزيين ومن باب أولى غير مبعوثين، مجزيين بأن تبعثوا أي
 سلعة فما :أو أييت سيارة  يعني اشتر؟ ترجعونها، من الفعل الثالثي، هل يقال رجع وإال أرجع،}ترجعونها{

تُرجعونها؟  رجعت السيارة أو أرجعت السيارة؟ ها وهنا ترجِعونها أو :أعجبتك وأعدتها إلى صحابها، تقول
بمعنى واحد، وهنا ترجعونها  ، رجعك وأرجعك]٨٣:سورة التوبة[}فَِإن رجعك اللّه{يأتي بالممثالت من الرباعي 

البعث  بالفعل تستطيعون أو تنكرون منتسد، بعد بلوغ الحلقوم، يعني إن كلجمن الثالثي، تردون الروح إلى ا
ج، أنتم إذا أرتم إال  بمنع المقدمات ألنه إذا وجدت المقدامات وجدت النتائأووالجزء ابدوا بمنع المقدمات، أبد

لى الجسد بعد إ تردون الروح }ترجعون{ أمنعوا عنه الموت ليستمر في الحياة، يجازايحاسب وال يبعث وأال 
فلوال { :ي، ألنه جاءانية تأكيد لألولى يعني تأكيد لفظلث؛ فلوال اإن كنتم صادقين فيما زعمتم بلوغ الحلقوم

 } بلغت الحلقومفلوال إذا{ وإذا ي لألولى،الثانية تأكيد لفظ }إن كنتم غير مدينينفلوال { :والثانية ،}إذا بلغت
 صادقين م البعثنفيتهال ترجعونها إن  :ق به الشرطان، والمعنىوإذا ظرف لترجعونها المتعلق به، المتعل
، يعني إذا رجعتم الروح هذه إلى وضعها الطبيعي، إن كنتم تقدرون في نفيه لينتفي عن محلها الموت كالبعث

وا الروح إلى وضعها الطبيعي، لماذا؟ ألال يترتب على ذلك أن تفارق بدنه ثم يموت ثم عتستطيعون ذلك فرج
بعد ذلك يبعث ثم يحاسب ويجازى، إذا كنتم تستطيعون منع الموت فبإمكانكم أن تنفوا جميع ما يترتب يقبر 

وإذا كنتم ال تستطيعون أن تمنعوا الموت، ثلة من األذكياء والعباقرة ! عليه، لكن من يستطيع أن يمنع الموت
 يتصرفوا يا اهللا هات تكلم أين من بين يديهم، ال يستطيعون أنمحتفين بأحب الناس إليهم وتنزعوا روحه 

طلع، وإذا لم تستطيعوا أن تفعلوا هذا فالموت حاصل ال محالة، وإذا اعترفتم الروح التي ت ذكائكم ردوا هذا
  ترجعونها إن كنتم صادقين فيما زعمتم،؟ لماذا ال تعترفون بالبعث وما يترتب عليه،بهذا واعترفتم بعجزكم

فإما إن كان ، م الباعث صادقين في نفيه أي لينتفي عن محلها الموت كالبعثهال ترجعونها إن نفيت :والمعنى
 في أول السورة، قسمهم على حسب أعمالهم في حال الحياة، ثم ذكر وضعهم حال :يعني الميت من المقربين،

  على ما؟ وبعد ما يبعثون من قبورهم،الذي يحصل لهم في قبورهم  ثم ما يحصل لهم بعد البعث، ماالوفاة
 من السابقين من الصنف :يعني، }المقربينمن { الميت }ن كانفأما إ{ كُل على منزلته ومرتبته، تقدم،
 من عناء الدنيا وشقائها وما جبلت يرتاح ، استراحة: فله روح يعني: يعني} وجنة نعيمفروح وريحان{األول

 بعض : يعني))ومستراح منهمستريح (( :بعت عليهم من أكدار، يستريح ولذا جاء في الحديثعليه وما ط



له إلى خير ومن الناس مستراح منه يرتاح منه الناس في هذه الدنيا آالناس يستريح من عناء الدنيا إذا كان مأ
  . ويكون مأآله إلى خالف ذلك في اآلخرة

 هكذا يقول المؤلف، روح وريحان، روح منهم من ، رزق حسن}وريحان{ وراحة استراحة فله : أي}فروح{
 : يقول روح، روح وعبر بالروح عن الحياة أن له حياة أفضل من هذه التي فارقها، وريحان يعنيقرأها

هذه الروح مما رائحته طيبة، وقد   بعض األخبار أن ملك الموت معه ما يودع فيهرائحة طيبة وجاء في
 د وغيره تشمحصل يعني في بعض الجنائز أنها تشم هذه الروح، رائحة الريحان، رائحة المسك من الشهي

 وهل، وهل الجواب عندنا أنا شرط وإن كذلك، شرطان }وجنت نعيم{، رزق حسن : يقول}فروح وريحان{
 فروح فأما إن كان من المقربين{عندنا شرطان وكل من الشرطين يحتاج إلى فعل للشرط وجواب للشرط، 

 يعني عندهم في ،أقوال :لف؟ يقول المؤ هل هو ألن أو إلن؟ أو لهما،جواب الشرط هذا الجواب }وريحان
ما، لكن إذا اجتمع شرطان في القاعدة إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهم، الجواب للسابق منه

  ـ : الجوال أليهما؟ ثالثة أقوال
 من باب االكتفاء بجواب أحد الشرطين، هذا الصنف األول أو لهما معا/ ٣أو للمتأخر/ ٢لسابقإما لألول ل/ ١

  . لمقربون وهم السابقون في صدر الصورةالذين هم ا
 أصحاب اليمين الذين يعطون كتبهم :يعني }فسالم لك{ وهم الصنف الثاني } اليمينوأما إن كان من أصحاب{

  .السالمة : أي}فسالم لك{بأيمانهم 
 : والمفسر يقول} لك من أصحاب اليمينوأما إن كان من أصحاب اليمين فسالم{ له: أي،لك فسالم : يقول

 له السالمة، السالمة لصاحب اليمين والظاهر من : أي، له السالم، صاحب اليمين سالم لك: يعني}فسالم لك{
 ظاهر السياق أن صاحب :يعني}  لك من أصحاب اليمينفسالم{السياق أن صاحب اليمين يسلم على غيره،

 يخاطب بمثل هذا الكالم اليمين هذا يسلم على غيره، وعلى من يسلم المخاطب بقوله لك؟ كل من يصح أن
 لك بالسالمة وسالم ألتباعك لكل  أدعوا، سالم لك يا محمد-عليه الصالة والسالم-وأول من خوطب به النبي 

 من أصحاب اليمين من له السالمة من العذابمن يقرأ، لكل من يقرأ مخاطب بهذا الضمير، ضمير الخطاب، 
ك أنت من أصحاب اليمين فأنت تسلم عليهم وهم يسلمون يعني ألنجهة أنه منهم، يعني من أصحاب اليمين 

  . عليك
 }وأما إن كان من أصاحب اليمين{: قال في أصحاب اليمين قال } الضالينوأما إن كان من المكذبين{

 وأما إن كان{:وأما إن كان من أصحاب الشمال، هي التي تقابل اليمين، لكنه قال :مقتضى التنظير أن يقال
يعني التسوية بالوصف المؤثر، هم أصحاب الشمال وانتهينا أخذوا كتبهم بشمالهم } الينمن المكذبين الض

لكن لماذا أخذوها بشمائلهم؟ هنا وصف مؤثر وهو التكذيب والظالل، لماذا استحقوا هذا العذاب؟  بشمائلهم،
  . استحقوه لهذا الوصف المؤثر وهو التكذيب والضالل

 }وتصلية جحيم{، نزل من حميم على ما تقدم -ل اهللا السالمة والعافيةنسأ - يعني جزائهم }فنزل من حميم{
 ]٥٦:سورة النساء[}يرها ِليذُوقُواْ الْعذَابكُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَ{نار تتلظى عذاب أبدي سرمدي،



و الماء الحار الذي إذا أدناه الواحد من وجهه هذا بالنسبة لصلي النار وأما بالنسبة للحميم فذكرناه باألمس وه
  . سقطت جلدت وجهه كما قال ذلك أهل العلم

إن هذا لهو اليقين الحق، : ، يعني كأنه قالمن إضافة الموصوف إلى صفته:  يقول}وتصلية جحيم، إن هذا{
 : قلنا،صوفمن ضابط الصفة إلى المو بالعكس :، الحق اليقين وإذا قلنامن إضافة الموصوف إلى صفته

إلى القين فعلم  اليقين الحق، وهناك ما يسمى بحق القين، وعلم اليقين، وعين اليقين، ثالثة أشياء كلها تضاف
أن العسل يباع في :  جاءك مائة من الثقات وقالوا: العلم الضروري الواقع بواسطة الخبر، أي:اليقين، يعني

لخبر مع أنه جاءك هذا العدد الكبير ممن تثق بهم هذا علم السوق، هذا علم اليقين، أال تستطيع أن تترد في ا
فإذ أخذت بملعقة وأدخلت " عين القين" اليقين، فإذا ذهبت إلى السوق ورأيت العسل يباع في األسواق صار 

من إضافة  : يقول}إن هذا لهو حق{: وهذا أعلى الدرجات ولذا قال" حق اليقين" ولعقته صار أصبعك 
  . إلى صفته الموصف

: يعني قال} فسبح بسم ربك{ على ما تقدم في اآلية التي بدأنا بها الدرس،: يعني} ربك العظيمسمافسبح ب{
 دل على أنه -جل وعال-، نعم وكون المفسر العظيم باهللا -جل وعال-سبح نزه واسم زائدة والعظيم اهللا 

  . وصف للمضاف إليه على ما تقدم، واهللا أعلم
  .وعلى آله وأصحابه أجمعين  عبده ورسوله نبينا محمدوصلى اهللا وسلم وبارك على

   ما حكم ترتيل األحاديث النبوية ألن هذا األمر قد كثر في اآلونة األخيرة؟ :يقول
 فال يجوز تشبيه -جل وعال-أما بالنسبة لترتيل على ضوء القواعد والقوانين التي وضعت لترتيل كالم اهللا 

قواعد التجويد ال يجوز ،  يعني -جل وعال- بكالم اهللا - الصالة والسالمعليه-كالم المخلوق، وإن كان النبي 
رتل الحديث أو غير من كالم البشر كما يرتل القرآن ال، لكن ، ي-جل وعال-أن تطبق على غير كالم اهللا 

قراءة الحديث من غير تطبيق لقواعد التجويد بأصوات حسنة هذا ما في إشكال، بل قد تكون أدعى إلى 
  . اء ومن ثم االنتباه والفهماإلصغ

 باإلعجاز العلمي للقرآن بأن مواقع النجوم، النجوم هي أماكنها فهل ذلك بعض المشتغلينيذكر : هذا يقول
  وجهة؟ 

بذلك مكانه وإن أردت على ما ذكر المفسر وغيره من المفسرين أن   لما تقول موقع الشيء الفالني تريد،نعم
  .  الذي يقع فيه هو الذي يسقط فيهفالمكانالمواقع مساقط النجوم 

  ما حكم زكاة البهيمة المعلفة؟ : يقول
مدة الحول كاملة، هذه ليس فها زكاة إال إذا كانت معدة للبيع أما زكاة السائمة  يعني تعلف طول طول الحول،

  .  أو أكثر الحول يعني يرعىلوتكون ممن يسوم الحال بد أن 
 هذه المنطقة وأنا أرغب في أن أواصل الدراسة في الماجستير خارج والدي يرغب في بقائي هنا في: يقول

  هذه المنطقة علماً بأن دراستي هنا ليست في التخصص الذي أريده وأتقنه؟ 
  . أطع أباك، أطع أباك 

  هذا يطلب اإلجازة في تفسير الجاللين؟ 



  . تب السنة أو غيرها، يرحمك اهللاآلن لم أجز أحد، ال في الجاللين وال في أي كتاب سواء كان في كأنا إلى ا
 ............من أي يمان حلفتها غير صادقة أريد أن أتوب من أ :يقول


